
 

 שרד הפסיכולוג הארצי מ
 משרד הבריאות  

 66849יפו  -, תל אביב 5רח' הרבי מבכרך 
call.habriut@moh.health.gov.il  

  02-5655918 פקס:  *5400  טל:

National Chief Psychologist's Office 

Ministry of Health 

5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849 

call.habriut@moh.health.gov.il  

Tel: *5400  Fax: 02-5655918 
 

 לציבור הפסיכולוגים שלום רב,

קידום תחום הפסיכולוגיה במרחבים בהם הוא קיים פחות מהרצוי או הנדרש הוא עיסוק מרכזי במשרד. אחת  

המשימות הקשורות לתחום זה הינה קידום הפסיכולוגיה בחברה הערבית. בימים אלה נמצאות בתהליך פיתוח מואץ  

 שמעותי לקידום הפסיכולוגיה במערכת הבריאות עבור החברה הערבית.ומתקדם שתי תכניות בעלי פוטנציאל תרומה מ

התוכנית הראשונה, המבוססת על תכניות דומות שנבנו במערך הפסיכולוגיה החינוכית, הינה תכנית טרום התמחות  

תחיל התמחות בארץ. לפסיכולוגים שלמדו במוסדות אקדמאיים בחו"ל ונדרשים להשלמות עיוניות ומעשיות כדי לה 

פני כשבוע יצא מכרז אשר הופץ לכלל המוסדות האקדמאיים בהם קיימת מגמה לפסיכולוגיה, להגשת הצעות לשנת  ל

 טרום התמחות בפסיכולוגיה קלינית. תוך כדי הרצת תוכנית זו נבחן את הצורך גם בתחומים נוספים. 

ת הנבנית בשיתוף גורמים רבים: היא תוכנית מצויינות לפסיכולוגיה בבתי ספר תיכון בחברה ערבי ההשניי התוכנית 

עמותת "רואד", משרד החינוך והמל"ג, רשויות מקומיות ועוד. מטרתה  להרחיב את פוטנציאל המועמדים ללימודים 

אקדמאיים בתחום הפסיכולוגיה הן בתואר ראשון והן בתואר שני. התוכנית כוללת: תוכנית לימודים מיוחדת, ימי שיא,  

ורעיונות רבים שעדיין נמצאים בבנייה ובחינה. הכוונה שבשנת הלימודים הקרובה   חיבור לאקדמיה עם קרדיטים

 התוכנית תתבצע באופן חלקי כפיילוט שיאפשר העברה מלאה של התוכנית בשנת הלימודים הבאה אחריה. 

של המל"ג להגדיל את מספר הסטודנטים הערבים בתואר   ומתמשכת שתי תוכניות אלה מצטרפות לפעילות משמעותית

ת מיוחדות של מלגות התמחות למוסדות המעסיקים מתמחים ו הקצאמשרד הבריאות למתן  לש שני בפסיכולוגיה ו

 מהחברה הערבית. 

אני מקווה שבפעילויות אלה נוכל להגדיל את מספר הפסיכולוגים מהחברה הערבית העובדים במערכת הבריאות ויחד 

ם עבודה רחבת היקף של משרד החינוך והרשויות המקומיות בתחום הפסיכולוגיה החינוכית נקדם יחד את תחום ע

הפסיכולוגיה בחברה הערבית ונבנה תשתית שתאפשר תהליכים דומים גם בקבוצות אוכלוסייה נוספות הזקוקות 

 למאמץ כזה.  
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